
 
DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB 
ENESTE AF DANSK KENNEL KLUB ANERKENDTE SPECIALKLUB FOR SHETLAND SHEEPDOGS. STIFTET 1. JANUAR 1994 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i  

Dansk Shetland Sheepdog Klub 
Lørdag den 30 september 2017 

Til stede: Ernst, Erik, Ivan, Katja, Tine, Anja(supl.), Annemie (webmaster, kun punkt 1 og 3.)  

Afbud: Suzi(supl) Laila (redaktør) 

 

1. Hjemmesiden//blad/facebook” den røde tråd” 

Annemie/webmaster arbejde på Nyt design.  

Hvem gør hvad angående opslag på Arrangementer og Kalender: Arbejdsgangen aftales.  

Oprydning på hjemmesiden: 

Resultater fjernes da man kan findes dem på hundeweb 

Der skal ny formular på hjemmesiden til indmelding af nye medlemmer så alle oplysninger 

komme med også E-mail.  

DKK kalender udskiftet med link til DKK´s side  

Bestyrelsen skal fremover holde øje med om tingene er opdateret og orienterer resten af 

bestyrelsen , derefter orienteres Annemie/webmaster 

Udseende og rød tråd mellem blad og hjemmeside er intensionen på langt sigt 

 

2. Sheltiebladet. post, antal, indhold , redaktion.  

Til redaktion/Laila, forslag udarbejdet til ændringer af bladet, for at gøre bladet mere 

overskueligt og læsevenligt, bland andet:  

-Ens skrift type og størrelse. 

-Ens linje afstand. 

-Forside med ramme, så teksten på forside kan ses 

-Bedre struktur 

Desuden ønskes tilladelse til navne på hunde/foto,( Ivan sender det til Laila) 

Antal blade og post: 

Vi bibeholder 5 blade indtil vi ved om vi kan få vægten ned, ved at ændre på papirkvaliteten, 

og hvad trykkeren har af forslag på distribution, det undersøger Ivan 

DKK bruger bladkompagniet, kan det være en fordel? Hvad gør andre? Katja undersøger det. 

Der ses på økonomien i forbindelse med forsendelse og trykning af bladet 

 

3. Markedsføring af klubbens arrangementer. 

Mere praktisk arbejdsgang, hvordan vi sætter opslag på facebook osv afklares. 

Opslag til facebook skal være skrevet i word og foto som blikfang skal være i billedfil for sig 

selv, og bredformat/liggende. 

 

4. Kasserefunktion - Status fra Kasseren 

Katja har afprøvet nyt program til administration og det fungerer godt og nemmere 

det er heller ikke dyrt. Vi beslutter at købe det. 

Kontingent indbetalinger: PBS kobles til opkrævningerne 

 

5.Information og status fra diverse udvalg 

(aktivitetsudvalg, udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, , klubstand) 

Sundhedsudvalget: 

Professor Merete Fredholm har haft møde med Jens Ruhnau, og har kontakt med Helle Friis 

Proschowsky fra DKK, som støtter op om et specialeprojekt. 



Der er lagt en præsentation af specialeprojektet på de studerenes lukkede hjemmeside 

Vi bliver kontaktet når der melder sig en studerende og hvis de andre nordiske lande skal 

inddrages foregår det gennem Helle/DKK 

Sundhedsudvalget arbejder på god formidling og ser på hjemmesiden for at strukturere 

sundhedsdelen 

Sundhedsudvalget har skrevet et indlæg I sheltiebladet, om øjensygdomme I forbindelse med 

avl. Det er skrevet så alle skulle kunne forstå det. 

Aktivitetsudvalget: 

Udvalget har ikke inviteret lokalrepræsentanter til møde, men kommunikeret pr mail. for at få 

en dialog. 

Det går godt med aktiviteterne rundt omkring og det annonceres altid på facebook, ikke altid i 

bladet. 

Økonomi: Der stiles stadig mod at arrangementerne løber rundt ,men der kan støttes med 

mindre beløb fra fælleskassen for at undgå aflysninger af aktiviteter.  

Udstillingsudvalg: 

2017 Holmegård, dommer transport og overnatning mangler og skal planlægges 

2019  31/3 fællesudstilling i klubsamarbejdet. og klubbens 25 års jubilæumsudstilling i maj 

Der søges flere medlemmer i udstillingsudvalget, Erik støtter men vi kan bruge flere. Erik 

laver opslag på facebook. 

Vi trænger til nye gulvtæpper til udstillinger ,Erik søger sponsorater til gulvtæpper. 

Klubstand besluttes afviklet, der er nedsatte priser på de sidste varer i forbindelse med 

Holmegårdudstillingen 

Vi har brug for et officielt sponsorudvalg , medlemmerne er der allerede,  de bliver orienteret 

og offentliggjort 

 

6. Sponsorater til udstillinger 

ok  

 

7. Datoer til udstillinger 2018 

2018. Dato for maj er flyttet pga national udstilling samme dag, og nye dommere  bestilt da 

dommer ikke kunne på ny dato.  

September samarbejde med collie, afventer svar på spørgsmål om samarbejde  

November, dato og sted er bestemt men mangler dommer 

ang. præmier, vi bevarer udstillings bånd, og coop gavekort 

 

8. Opkrævning af annoncer 

Katja arbejder på at indkræve betaling for annoncer for 2017 

 

9. Generalforsamling 2018 

Det bliver på Sjælland 14/4, der arbejdes på at finde et billigt sted at afholde det.  

Alle i bestyrelsen og suppleanter modtager genvalg 

 

10. Orientering fra DKK 

 

11. Kommunikation  

For langsom svar på mail mellem bestyrelsen. For langsom svar til medlemmer. 

Bestyrelsen må gerne minde hinanden om ,pr sms, hvis der er vigtige mail 

 

12. Evt. intet 

 

13. Næste bestyrelsesmøde 20 /1, 2018 

 

 

 

 


